
Er du et udendørsmenneske med hænderne skruet rigtigt på, og drømmer om at være en del af 
et rigtig godt team af montører?

Så er du måske vores nye kollega i service-afdelingen, hvor vi primært beskæftiger os med montage 
af muffer i fjernvarmebranchen.

Mufferne monteres direkte i fjernvarmekanalen, så du skal kunne lide at opholde dig udendørs. Af-
hængig af din bopæl, må rejsedage med overnatning påregnes, da vores montører servicerer vores 
kunder over hele Danmark 

Hvem er du?
Du er en god håndværker. Kendskab til muffemontage og ekstrudering samt erfaring fra fjernvarme-
branchen, eller en relateret branche, er en fordel men ikke noget krav. Du er god til kundekontakt og 
er serviceminded, samt fleksibel på både arbejdsopgaver og arbejdstid. 

Som person er du selvstændig, kvalitetsbevidst og engageret, og kan indgå i et team af montører, 
men også planlægge din egen tid i en travl hverdag med alsidige opgaver.

Hvem er vi?
isoplus i Danmark er en del af isoplus-gruppen, som har mere end 30 
års erfaring inden for produktion af præisolerede rørsystemer og sam-
let mere end 1400 ansatte samt ni fabrikker, placeret strategisk tæt på 
vores markeder.
isoplus er repræsentereret i over 30 lande og fra vores kontor i Danmark, 
servicerer vi kunder i Norden og Storbritannien. Vi er ca. 75 dedikerede 
medarbejdere, der brænder for at udvikle rørsystemer til fjernvarme 
og fjernkøling, som gør en forskel for den enkelte kunde og miljøet. 
Se mere på www.isoplus.dk.

Vi har et professionelt, men uformelt miljø, præget af team-ånd, hvor vi 
hjælper hinanden. 

Tiltrædelse ønskes hurtigst muligt, send din ansøgning med oplys-
ninger om din uddannelse og erhvervserfaring, og hvad du mener at 
kunne bidrage med hos isoplus. Vi behandler indkomne ansøgninger 
løbende. Enhver henvendelse behandles med fuld diskretion.

Vil du vide mere?
Kontakt montagechef Jacob Bylov på e-mail service@isoplus.dk hvortil 
du også bedes sende din ansøgning hurtigst muligt.
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MUFFEMONTØR SØGES
TIL  VÆKSTVIRKSOMHED I ENERGIBRANCHEN
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